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 تأليه الطاقة والنعمة
 إدعاءات تأليه اإلنسان والرد عليها

 إعداد األنبا بيشوى
 واوكتب واالروم األرثوذكس الخلقيدونيين قد أعلنبعض وهو أن  ورةخطفى غاية اللقد اكتشفت مؤخرًا أمرًا 

أنه  يضيفونو ، وليس جوهره فقط. energia واألنرجيا ousiaأن اهلل هو جوهره وطاقاته أى األوسيا 
إن  يقولونبصريح العبارة و  بما أن طاقات اهلل هى اهلل فعندما نأخذ نحن النعمة فإننا نتحد باهلل ونتأله.

الطاقة هى اهلل وذلك فى كتاب نشر حديثًا وموجود بين أيدينا وضعه أحد رهبان جبل آثوس المعاصرين 
غريغوريوس بالماس رئيس أساقفة من تعليم  إقتباساً  حيث كتب "التأُّله هدف حياة اإلنسان"بعنوان 

 :تسالونيكى باليونان فى القرن الرابع عشر وقال أنه لخص الالهوت اآلبائى بقوله
التأله هدف حياة ") ."هى إله بعد اهللإن كلية القداسة تأتى بعد الثالوث األقدس مباشرة، "

جبل أثوس، ترجمة ، تأليف األرشمندريت جيورجيوس كابسانيس رئيس دير غريغوريوس/ "اإلنسان
 (.82، صفحة 8002األب د. إبراهيم خليل دبور، طبعة ثانية 

كما أنه إستنادًا إلى مجموعة من الالهوتيين البيزنطيين مثل مكسيموس المعترف ونيقوديموس اآلثوسى 
 قد كتب:

لذلك ، إنها اهلل هذه القدرات هى اهلل بدون أن تكون جوهره"إن قدرات اهلل هى قدرات إلهية، إن 
   (.73)نفس المرجع صفحة  "تؤله اإلنسان

 وكتب أيضًا:
ربيون، ولكن عنده أيضًا قدرة. فلو أن اهلل كان فقط غ"إن اهلل ليس وحسب جوهرًا كما يعّلم ال

جوهرًا لما استطعنا أن نتحد به أو أن تكون لنا به عالقة ألن جوهر اهلل مخيف وال يمكن 
   (.73)نفس المرجع صفحة  ("02: 33وج )لإلنسان أن يقترب إليه، بحسب الخر 

 

 هنا ونسأل عن الطاقة الممنوحة من اهلل: 
 كيف انقسمت ألسنة النار التى حّلت على الرسل فى يوم الخمسين؟ هل اهلل ينقسم؟  أواًل:
هل الطاقات التى تمنح للخليقة وتصدر عن الجوهر اإللهى هى بإرادة الثالوث األقدس أم بغير  ثانيًا:
 إرادته؟
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 للرد نقول أن معلمنا بولس الرسول يقول:
َيْرَتِئَي َبْل َيْرَتِئَي ِإَلى  َفِإنِّي َأُقوُل ِبالنِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة ِلي ِلُكلِّ َمْن ُهَو َبْيَنُكْم: َأْن اَل َيْرَتِئَي َفْوَق َما َيْنَبِغي َأنْ "

: َمَواِهُب ُمْخَتِلَفٌة ِبَحَسِب النِّْعَمِة اْلُمْعَطاِة َلَناَوَلِكْن َلَنا .. التََّعقُِّل َكَما َقَسَم اهلُل ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْقَدارًا ِمَن اإِليَماِن.
 .(2، 7: 28" )رو َأُنُبوٌَّة َفِبالنِّْسَبِة ِإَلى اإِليَمانِ 

 (3: 4" )أف ِهَبِة اْلَمِسيحِ  ُأْعِطَيِت النِّْعَمُة َحَسَب ِقَياسِ ِكْن ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا َولَ 
وُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنِه "  (.22: 28كو 2" )ِبُمْفَرِدِه َكَما َيَشاءُ  ِلُكلِّ َواِحد   َقاِسماً َوَلِكنَّ َهِذِه ُكلََّها َيْعَمُلَها الرُّ
 

 :القديسين معلمى الكنيسة كما يلى ثم نستعين بأقوال اآلباء
 

 التمييز بني الطاقة واجلوهر اإلهلى فى أقوال اآلباء
والصفات أو وبين الطاقات  ،باء تبين التماي  بين الجوهر اإللهى البسيط يير المدركاآلأقوال إن 

وبالتالى ال تكون هى اهلل، إنما مجرد أننا نعرف اهلل يير المدرك  المتعددة التى يمكن إدراكهاالخواص 
من خاللها، وأيضًا التماي  بين الجوهر اإللهى وبين أسماء اهلل وخواصه. وطبعًا الصفات واألسماء 

 ليست هى اهلل. إليك أمثلة من هذه األقوال:
 فى القداس الكيرلسى نقول:

ينبوع النعمة اإللهية، المساوى لك، المنبثق منك"  فعله، البسيط فى طبيعته، الكثير األنواع فى"
 )القداس الكيرلسى حلول الروح القدس(.

 ويير متج ئ  uncompounded in nature  يير مركب ته هوطبيعفى أن اهلل  القديس أثناسيوسيقول و 
impartitive nature  جوهر بسيط هوأن( 11نيقية فقرة  تعريف)الدفاع عن He is simple essence  الرسالة إلى(

 .(.8أساقفة افريقيا الفقرة 

 ة فقال:نوعبسيط لكن القدرات متاإللهى وكتب القديس باسيليوس أن الجوهر 
)القديس  "عةتنو الجوهر لكن القدرات مبحسب  بسيط هوموزعًا طاقاته وفقًا لنسبة اإليمان، "

 .(88، القرة 9، كتب عن الروح القدس، الفصل باسيليوس
 

 موضحًا الفرق بين الطاقات والصفات وبين الجوهر فقال: القديس باسيليوس أيضاً وكتب 
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"نحن نقول أننا نعرف عظمة اهلل، وقدرته، وحكمته، وصالحه، وعنايته بنا، وعدالة حكمه، لكن 
التى عددتها. لكن اهلل، يقول،  خواصهليس جوهره ذاته... إن فكرتنا عن اهلل تتجمع من كل إطار 

ألنهم يعترفون سيط، وأن أى خاصية له ظننت أنت أنها معروفة لك هى خاصية لجوهره... أنه ب
، أن هناك تماي  بين الجوهر وأى من الخواص المتعددة. إن الطاقات تتنوع أما الجوهر فبسيط

لكننا نقول أننا نعرف اهلل من طاقاته، على أننا ال نشرع فى االقتراب من جوهره. إن طاقاته 
 .(2)الرسالة إلى أمفيلوخيوس الفقرة  نا من فوق أما جوهره فيظل بعيدًا عن منالنا"تأتى إلي

 وأضاف:
وموضوع عبادتنا ليس هو أن إذن معرفة الجوهر اإللهى تتضمن إدراك أنه ال يسبر غوره، "

 (.8الفقرة  874الرسالة ) "نفهم الجوهر لكن أن نفهم أن هذا الجوهر كائن
 :عن أننا نعرف اهلل من خالل خواصه الن ين ىالقديس يريغوريوس وكتب 

"لم يتنفس أحد بعد كل الهواء، وال أى عقل أدرك إدراك كلى، أو أى حديث احتوى بطريقة شاملة 
 عظة)ال وبهذا نقتنى فكرة باهتة وواهنة وجزئية عنه"لكننا نتصوره من خواصه، كينونة اهلل. 

 .    (23فقرة  ةالرابع يةالالهوت
 

  :كتب القديس أثناسيوس واالبن اآلبعن صفات 
البد أن تكون  الصفاتهذه و ب هو أزلى، خالد، قادر، نور، ملك، سيد، رب، خالق، صانع. "اآل

  (.80الفقرة  ،المقالة الرابعة ضد األريوسيين) فى صورته"
 

وأسماء تخص  ،أسماء تخص سلطانه :أسماء اهلل ويقسمها إلى يريغوريوس الن ين ىيعدد القديس و 
مثاًل ضابط الكل، ملك  .وهذه تنقسم إلى وجهين األول قبل التجسد والثانى بعد التجسد ،للعالم هحكم

 ،ورب القوات ،ورب الجنود ،تو وأيضًا رب الصباؤ  .الملك الحبيب أو ،ملك القوات ،المجد، ملك الدهور
سحق كلها ألقاب تخص سلطانه. لكن رب الخالص أو السالم  ،ورب األرباب أو البر أو إله إبراهيم وا 

 .كلها أسماء تخص حكمهفويعقوب 
يقول الحكمة والمعرفة والقدرة والسند والحق والختم والصورة والنور والبهاء والحياة  أسماء االبنوعن 

 .(80و  29الفقرات  ،ةالرابع يةالالهوت عظة)ال والبر والتقديس والخالص
 :مفرقًا الجوهر عن الخواص بقوله الن ين ىالقديس يريغوريوس كتب ثم بوضوح 
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هى أيضًا جوهر اهلل؟ إن كان كذلك لكان هلل جواهر كثيرة  "هل الخلود والبراءة وعدم التغير
كل هذه بدون اهلل نه ال يمكن أن يكون من هذه. أل  ةمركب لوهةوليس جوهر واحد؛ أو أن األ 
 (.20الفقرة  ،الثالث يةالالهوت عظة)ال تركيب إن كانت هذه جواهر"

 وقال أيضًا مؤكدًا الفرق الشاسع بين القوة اإللهية والجوهر اإللهى:
وفكرت ثانيًا فى الشمس والشعاع والضوء ولكن هنا أيضًا خفت أن يدخل فى روع الناس فكرة "

لئال ننسب الجوهر لآلب وننكره على التركيب وينسبوها إلى الغير ُمركَّب. ومن ناحية أخرى 
. ألنه ليس الشعاع وال الضوء اآلخرين ونجعلهما مجرد قوتين إلهيين وليسا شخصينالشخصين 

 شمسًا ولكنهما مجرد فيضًا من الشمس وصفات لجوهرها.
" )العظة وهذا أكثر رعباً  ننسب هلل الوجود وعدم الوجود فى آن واحدوأخيرًا وحسب هذا النموذج 

 (.78و  72الالهوتية الخامسة، عن الروح القدس، مقال 
 

 إذن طاقة اهلل ال ميكن أن تكون هى اهلل.. 
 إن الطاقة تصدر باإلرادة.. والطاقة تكون مقسمة.. والطاقة ُتمنح وُتعطى فى الزمن ولكن اهلل أزلى.. 

الطاقة ليست هى اهلل.. اهلل جوهر غير مقترب منه كما أّكد اآلباء القديسون فى األقوال السابق ذكرها. 
" أى "أكون الذي أهيه الذى أهيهاهلل أن يسمى نفسه حينما سأله موسى عن نفسه قال "لذلك عندما أراد 

" أى يهوه( بمعنى أنه هو الكائن.. وهذا ما قاله حينما أشار إلى نفسه لموسى باسم "24: 7أكون" )خر 
لقديس وفى قوله "أنا هو" كان يشير إلى الجوهر اإللهى وفى ذلك كتب ا. ولم يقل أنا الطاقة. الكائن

 :أثناسيوس

كما تشير إليه و  ،مستحيل، إال أننا إذا فهمنا أن اهلل كائنأمر "ورغم أن فهم جوهر اهلل هو 
اآلب والرب. ثم و ال، ندعوه اهلل إبغرض اإلشارة إليه فقط ليس  ،األسفار بهذه األلقاب، فنحن

بذلك "اهلل"، فإننا ال نفهم  و كما تقول األسفارأأو "أنا هو اهلل"  "أنا هو الذى أنا هو"حينما يقول 
، وأنه هو )يهوه( الذى نتكلم عنه. لذلك يجب أال يتعجل أحد إعالن جوهره يير المدرك نفسهإال 

عند سماع أن ابن اهلل هو من جوهر اآلب؛ لكن دعه يقبل شرح اآلباء، الذين بلغة مساوية لكن 
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 ،الفصل الخامس ،نيقية تعريف)الدفاع عن  فى مكان "من اهلل" 2أكثر وضوحًا كتبوا "من جوهر"
 .(88الفقرة 

 

نقطة أخرى، هل عندما كّلم اآلب االبن من السماء وهو فى نهر األردن أو على جبل التجلى وقال "هذا 
( هل كان هذا الكالم والصوت الصادر من اآلب هو اهلل 5: 23، ومت 23: 7هو ابنى الحبيب" )مت 

 هو طاقة... نفسه!؟ هذه طاقة ألن الصوت 
 أم أن هذه الطاقة هى أقنوم االبن؟! بالطبع ليست أقنوم االبن... 

 قنوم؟!أهل هناك أقنوم رابع اسمه الطاقة وهو ليس 
 

 والنعمة  القصدتصدر حبسب  evne,rgeia الطاقة
 وليس بالطبيعة. اإلرادةأى حبسب             

 اآلب.أما والدة االبن وانبثاق الروح القدس فليس بإرادة 
 

عن أن التدبير اإللهى من جهة الخليقة هو باإلرادة اإللهية كتب معلمنا بولس ومعلمنا يعقوب الرسول 
 يقول:
 " َحَسَب َقْصِدهِ َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء َتْعَمُل َمعًا ِلْلَخْيِر للَِّذيَن ُيِحبُّوَن اهلَل الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّوَن "

 .(82: 2)رو
 " َحَسَب ااِلْخِتَياِر َلْيَس ِمَن  َقْصُد اهللِ أَلنَُّه َوُهَما َلْم ُيوَلَدا َبْعُد َواَل َفَعاَل َخْيرًا َأْو َشّرًا ِلَكْي َيْثُبَت

 .(22: 9)رو "اأَلْعَماِل َبْل ِمَن الَِّذي َيْدُعو
 " ِ(5: 2)اف "َحَسَب َمَسرَِّة َمِشيَئِتهِ ، ِإْذ َسَبَق َفَعيََّنَنا ِللتََّبنِّي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِلَنْفِسه 
 " َفَنا  (9: 2)اف "ِفي َنْفِسهِ  َقَصَدَها الَِّتي َمَسرَِّتهِ ، َحَسَب ِبِسرِّ َمِشيَئِتهِ ِإْذ َعرَّ
 " َرْأِي َمِشيَئِتهِ َحَسَب الَِّذي َيْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء  َحَسَب َقْصدِ الَِّذي ِفيِه َأْيضًا ِنْلَنا َنِصيبًا، ُمَعيَِّنيَن َساِبقًا" 

 (22: 2)اف
 " َوالنِّْعَمِة الَِّتي  ِبُمْقَتَضى اْلَقْصدِ ْعَماِلَنا، َبْل أالَِّذي َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدََّسًة، اَل ِبُمْقَتَضى

 .(9: 2تي8) "ْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْبَل اأَلْزِمَنِة اأَلَزِليَّةِ أ
                                                 

1
 ىف قانون اإلميان النيقاوى.  
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 " َ(22: 2)يع  "َفَوَلَدَنا ِبَكِلَمِة اْلَحقِّ ِلَكْي َنُكوَن َباُكوَرًة ِمْن َخاَلِئِقهِ  َشاء. 
 " ِ(20: 2)اف" ، ِلَيْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسيحِ ِلَتْدِبيِر ِمْلِء اأَلْ ِمَنة 
 " (8: 7)اف "اْلُمْعَطاِة ِلي أَلْجِلُكمْ  ِبَتْدِبيِر ِنْعَمِة اهللِ ِإْن ُكْنُتْم َقْد َسِمْعُتْم 

 

 فقال: كتب القديس أثناسيوس مفرقًا بين والدة االبن بالطبيعة وبين الطاقة الخالقة التى هى باإلرادة
ن لم يكن هناك إبن، كيف تقول " ن اهلل خالق؟ بما أن إألنه إن لم يكن إبنًا فهو ليس صورة. وا 

ال يكون شئ، بينما تقول أن ليس له  اوفى الحكمة وبدونهمكل األشياء كائنة من خالل الكلمة 
نفسه مثمرًا، هو ألنه إن لم يكن الجوهر اإللهى يصنع كل األشياء.  لههذا الذى فيه ومن خال

لكن عقيمًا كما يتمسكون، مثل نور ال ينير ومثل ينبوع جاف، فهل ال يخجلون حينما يتكلمون 
؟ وبينما ينكرون ما هو بالطبيعة هل ال يحمرون خجاًل من وضع ما هو طاقة خالقةعن أن له 

ألنه إن كان يشكِّل األشياء الخارجة عنه والتى لم تكن موجودة من قبل، بمجرد أن  قبله؟ باإلرادة
يكون أواًل والد لمولود من نفس جوهره ألنهم إن كانوا ينسبون أن يشاء، فيصير صانعها، فباألولى 

اهلل رباطات فوق  ىبخصوص األشياء التى ليست موجودة فلماذا ال يدركون أن فهلل اإلرادة 
هى أمور تفوق اإلرادة، التى ينبغى أن يكونها بالطبيعة، وينبغى أن يكون أب لكلمته اإلرادة؟ 
 (.8)المقالة الثانية ضد األريوسيين، الفقرة  الخاص"

 وقال أيضًا:
إرادته فقد  بحسبما هو لكن  ؛وهر المبارك الالمتناهمن الج حقاً مطابق له و  ما هوإبن تعنى "

 (.8)المقالة الثانية ضد األريوسيين، الفقرة ه الخاص" مولود تشكل من خاللو  ،من خارج تكّون
 

 أيضًا ما يلى: ثناسيوسأالقديس عن أن والدة االبن هى بالطبيعة أما الخلق فهو باإلرادة كتب 
)مقصود التشاور بين أقانيم  لم يستشرفهو مولود منه بالطبيعة، وفيما يخصه هو هو ابنه الخاص "

ل، أما بخصوص باقى األشياء مهما كانت ؛ ألن فيه اآلب يصنع، وفيه يشكّ قبالً الثالوث وهو التدبير( 
مشيئة . لذلك فإن (22: 2)يع  "بكلمة الحق شاء فولدنام يعقوب الرسول قائاًل: "؛ كما يعلِّ رييستشفهو 

سواء مولودة ثانية أو مخلوقة من البداية، هى فى كلمته الذى فيه هو يصنع  اهلل بخصوص كل األشياء
   (.22ة ضد األريوسيين، الفقرة لث)المقالة الثا ويلد ثانية حسبما يرى"

 : أيضاً  القديس أثناسيوسوكتب 
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باإلرادة، وهو الوجود فى "الرجل يبنى البيت بالمشورة، لكن بالطبيعة يلد إبنًا؛ وما فى البناء بدأ 
؛ أما االبن فهو مولود حقيقى من جوهر اآلب وليس خارجًا عنه؛ لذلك هو ال خارجى عن الصانع

خليقة وحيث أن االبن يفوق الأنه يأخذ مشورة عن نفسه. كيأخذ مشورة فيما يخصه، لئال يبدو 
 .(28ة ضد األريوسيين، الفقرة لث)المقالة الثا "ما هو بالطبيعة يفوق ما هو باإلرادةهكذا فإن 

وهذا يعنى أن ما هو بالطبيعة هو اهلل أما ما هو باإلرادة فليس هو اهلل بل طاقاته وعطاياه ألن ما هو 
 بالطبيعة يفوق ما هو باإلرادة.

 وكتب أيضًا:
)المقالة  "هو آب االبن بالطبيعة وليس باإلرادة"بحسب الطبيعة هو صالح، وأكثر من ذلك وحقًا 

 .(28ة ضد األريوسيين، الفقرة لثالثا
 

 فقد كتب عن والدة االبن بالطبيعة قائاًل:أما القديس كيرلس الكبير 
خصيصًا أنه ابن  واالبن الوحيد، حينما أخذ شبهنا أعلنوبالحق،  ابن بالطبيعةألن الذى هو "

 )تفسير إنجيل لوقا(. اهلل، ليس ألنه أخذ ذلك لنفسه ألنه هو كان وهو كما قلت االبن الحقيقى"
 وكتب أيضًا:

أما "فالطبيعة المخلوقة الخاضعة للخالق، دعيت إلى ما هو فوق الطبيعة بإرادة اآلب فقط، 
نما بالوالدة من جوهر اآلب ، تيارهفهو ليس االبن واإلله بإرادة اآلب واخ االبن، واإلله والرب، وا 

 .(إنجيل يوحنا)تفسير  "ذاته يتقبل بالطبيعة كل ما لآلب وصالحه
 

 : املفصل بني األرثوذكسية واألريوسية
 إن المفصل بين األرثوذكسية واألريوسية كان: هل االبن مولود بإرادة اآلب أم أنه مولود بالطبيعة؟ 

اآلب كّون لنفسه ابنًا بإرادته، وبه خلق العالم وكل األشياء. وأن االبن كل الصراع األريوسى مفاده أن 
من العدم بإرادة اآلب، وأن االبن ليس من جوهر اآلب، وكان هناك وقت لم يكن اهلل  دجاء إلى الوجو 

َقَناِني َالرَّبُّ " 88: 2أبًا، وكان هناك وقت لم يكون االبن موجودًا ألنه مخلوق،.. واستخدم كدليل أمثال 
َل َطِريِقِه ِمْن َقْبِل َأْعَماِلِه ُمْنُذ اْلِقَدِم.   "ُمْنُذ اأَلَزِل ُمِسْحُت ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمْنُذ َأَواِئِل اأَلْرِض. َأوَّ

 الَِّذي اآلِبِديَن، َأَبدِ  ِإَلى ِباْلَحيِّ  َأْقَسمَ ن المالك "إإن قضية األزل ليست مشكلة كبيرة.. ففى سفر الرؤيا قيل 
. واألبدية (2: 20رؤ) "َبْعدُ  َ َمانٌ  َيُكونُ  الَ  َأنْ  ِفيِه، َوَما َواْلَبْحرَ  ِفيَها َوَما َواأَلْرَض  ِفيَها َوَما السََّماءَ  َخَلقَ 
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هى الوجه المقابل لألزلية.. وبما أن هناك أشخاص سوف يدخلون إلى الحياة األبدية هذا يعنى أنهم 
سوف يرتفعون فوق الزمن. هذا االرتفاع فوق الزمن ال يعنى الجوهر اإللهى.. ولكننا بالنعمة نعبر الزمن 

 طان الزمن. ونتحرر منه، ونصبح غير زمنيين، أى ندخل إلى الحياة الخالدة، ونتحرر من سل
إن قال لك أحد أنا أؤمن أن المسيح مولود من اآلب قبل كل الدهور، وقبل األزمنة األزلية، ولكن بقصد 

رادته، عليك للتو أن ترفض ذلك رفضًا تامًا.   اآلب وا 
وهو من أشهر مؤرخى الكنيسة. قال شاف  "فيليب شاف"فى هذا الخطأ وقد سجلها  أوريجانوسلقد وقع 

ن االبن منفصل عن اآلب فى الجوهر وأنه إله ثاٍن ولكنه منفصل عنه فى إيقول  أوريجانوسن إ
. بمعنى أن أوريجانوس (280، 229)المجلد الثالث صفحة  الجوهر، وأن والدته أزلية من إرادة اآلب

 كان يقبل أن يكون االبن فوق الزمن ولكنه ال يقبل أن يكون له نفس جوهر اآلب...
 

 القضيةالنقطة الفاصلة فى 
 ، وكل هذه هى طاقات إلهية، وهى النعمة اإللهية.فى ال منللخليقة وُتعَطى إن الطاقة ُتعَطى مقّسمة، 

 َبلْ ن معلمنا بولس الرسول قال: "إفيما يخص نقطة أن النعمة تعطى فى الزمن قد يردون علينا بقولهم 
نََّما اأَلَزِليَِّة، اأَلْزِمَنةِ  َقْبلَ  َيُسوعَ  اْلَمِسيحِ  ِفي َلَنا ْعِطَيتْ أ َوالنِّْعَمِة الَِّتي بمقتضى القصد  اآلنَ  ْظِهَرِت أ َواِ 

، 9: 2تى 8" )اإِلْنِجيلِ  ِبَواِسَطةِ  َواْلُخُلودَ  اْلَحَياةَ  َوَأَنارَ  اْلَمْوتَ  ْبَطلَ أ الَِّذي اْلَمِسيِح، َيُسوعَ  ُمَخلِِّصَنا ِبُظُهورِ 
 مجهزة منذ األزل حتى ولو كانت قد ُمنحت فى الزمن.  أى أن النعمة (.20

؟! الرد هو هل النعمة تصدر من اهلل بإرادته أم بغير إرادتهإن هذه اآلية ذاتها سوف تثبت مفهومنا ألنه 
 ". َوالنِّْعَمةِ  القصدبمقتضى أن النعمة تصدر بإرادة اهلل فالنص يقول "

 

 وقد أوضح إكليمندس السكندرى أن صالح اهلل إرادى فقال: 
فيه، تمنح األمور  إراديًا، مثل النار التى تكون ساخنة ال إراديًا. ولكن، "اهلل ليس صالحًا ال

الصالحة إراديًا.. لذلك، فإن اهلل ال يعمل الصالح اضطرارًا، لكنه يفيد اآلخرين بحرية االختيار 
 (.574ما قبل نيقية المجلد الثانى صفحة )مجموعة آباء  "التى له

 نستنتج من ذلك أن طاقات اهلل ونعمه المعّبرة عن صفاته أى صفات جوهره تصدر بإرادة اهلل الحرة.
 

 هذا يعيدنا ثانية إلى السؤال التالى:
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 ؟هل االبن مولود من اآلب بإرادة اآلب أم بغري إرادته
ن االبن مولود بإرادة اآلب هو أريوسى. ألن الصراع الذى دار بين البابا ألكسندروس إالذى يقول 

أما البابا ألكسندروس وتلميذه . ن االبن مولود بإرادة اآلبإأريوس كان يقول وأريوس كان سببه أن 
رد . وكانت حجتهما فى الن االبن مولود بالطبيعة وليس باإلرادةإالقديس أثناسيوس الرسولى فقاال 

 على هرطقة أريوس هى أنه إن كان االبن قد ولد بإرادة اآلب لصار مخلوقًا.. 
ن كانت هذه الوالدة االبن مولود من اآلب بالطبيعة،  ألنه لو كان مولودًا باإلرادة لكان مخلوقًا، حتى وا 

أن يوجد له ابن حتى قبل أن  أرادن.. فإن كان اآلب قد و قبل الزمن كما إدعى أوريجانوس واألريوسي
يخلق الزمن، لكان اإلبن مخلوقًا! لكن الحقيقة هى أن ما هو فوق الزمن أو ما هو فى الوضع األزلى 
ليس له فارق زمنى، أى ليس فيه سابق ومسبوق. إذن القول بأن اآلب قد ولد أو أنه يلد االبن بإرادته، 

 هو مرفوض تمامًا. 
اسيوس ضد أريوس واألريوسيين: أنهم كانوا ينادون بأن اآلب قد ولد االبن كان هذا هو صراع القديس أثن

باإلرادة، أما كل الكنائس األرثوذكسية التى كانت ضد األريوسية فى ذلك الحين فكانوا يقولون أنه مولود 
بالطبيعة بدون أى تدخل إلرادة اآلب. بمجرد أن تتدخل اإلرادة يصير االبن مصنوعًا أو أول 

 ات كما يقول األريوسيون حتى لو كان ذلك قبل الزمن.المصنوع
 ِعْندَ  َمْعُلوَمةٌ مجهزة بسابق علم اهلل قبل األزمنة األزلية ألنه مكتوب أنها " تإذن، النعمة حتى ولو كان

 ، فهذا ال يعنى أن النعمة هى اهلل!(22: 25اع) "َأْعَماِلهِ  َجِميعُ  اأَلَزلِ  ُمْنذُ  الرَّبِّ 
 ن أعمال اهلل هى اهلل؟ هل اهلل يعمل نفسه؟!!إهل يمكن أن نقول 

عن قصد اهلل، فاهلل هو مصدرها، وهو  ةفى التدبير األ لى يوجد القصد والنعمة، وهذه النعمة صادر 
 ، يقيم أو ال يقيم إلخ.م، ينعم أو ال ينعصصاحب القرار فيها: يخلق أو ال يخلق، يخلص أو ال يخل

 هنا ونصل إلى:
 

  فتاح الرد على هذا املفهوم الغريبم
إن النعمة صادرة بإرادة اهلل أما األقانيم فهى بالطبيعة كما اتضح أيضًا من أقوال آباء الكنيسة. النعمة 

 بن بغير آب.اكائنة بإرادته واألقانيم كائنة بحسب الطبيعة، ألنه ال يوجد آب بغير ابن وال 
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 األ منة األ لية؟ هل يمكن أن تكون النعمة قد ُجه ت قبل 
 اأَلَ لِ  ُمْنذُ  الرَّبِّ  ِعْندَ  َمْعُلوَمةٌ ما يمنع أن تكون النعمة قد تم تجهيزها قبل األزمنة األزلية " دنعم، ال يوج

 كما قلنا. (22: 25اع) "َأْعَماِلهِ  َجِميعُ 
باإلرادة قبل كل قال أوريجانوس أن االبن منفصل عن اآلب فى الجوهر، وأنه إله ثاٍن، لكن اآلب ولده 

الدهور. وقد تتلمذ أريوس على تعاليم كل من أوريجانوس اإلسكندرى ولوسيان األنطاكى فخرج ببدعته. 
ن لم يكونوا مصممين على أن االبن يومن يدخل إلى أعماق الهرطقة األريوسية سوف يجد أن األريوسي

ًا حتى أن مجمع أنطاكيا قد خلق فى الزمن، ألنه هو خالق كل األشياء ومن ضمنها الزمن أيض
، ولكن أريوس )التاريخ الكنسى لسقراط( م ذكر أن االبن مولود من اآلب قبل كل الدهور742األريوسى 

كان مصممًا على أن االبن جاء إلى الوجود من العدم بإرادة اآلب.. فما كان مصممًا عليه هو أن اآلب 
األرثوذكسى -ويدرسها يجد أن الصراع األريوسى ة. من يرجع إلى المراجع التاريخيبإرادتهأوجد االبن 

هل االبن جاء بإرادة اآلب أم بالطبيعة؟ ألنه حسب اإليمان األرثوذكسى  :منحصر فى هذه النقطة وهى
ال صار مخلوقًا.   هو مولود من اآلب بالطبيعة لذلك لم تتدخل إرادة اآلب إطالقًا فى وجوده وا 

 وهكذا نكون قد وجدنا مفتاح حل هذه اإلشكالية. 
 َقْبلَ  َيُسوعَ  اْلَمِسيحِ  ِفي َلَنا ْعِطَيتْ أ الَِّتي َوالنِّْعَمةِ  القصدبمقتضى كما قلنا إن معلمنا بولس الرسول قال "

(. و"القصد" فى 9: 2" )أف َنْفِسهِ َحَسَب َمَسرَِّتِه الَِّتي َقَصَدَها ِفي ويقول " (.9: 2تى 8" )اأَلَ ِليَّةِ  اأَلْ ِمَنةِ 
النص السابق هو اإلرادة. بمعنى أن اآلب السماوى جّهز فى قصده قبل األزمنة األزلية كل النعمة التى 

ألن التدبير اإللهى يير مستحدث، لذلك فهو سوف يمنحها للخليقة من خالل ابنه المحبوب فى الزمن 
 ...أ لى

قة هلا أصلها فى اآلب وتتحقق من خالل االبن بواسطة يالطاقة الىت مينحها الثالوث للخل
 الروح القدس.

إن منح الطاقات اإللهية هو عمل مشترك )أو عام( للثالوث القدوس، وهو يبدأ من اآلب  ويأتى من 
 خالل االبن ويتحقق فى الروح القدس.

 

 :يريغوريوس أسقف نيصصقال القديس 
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مى بحسللب فهمنللا المتنللوع لهللا. لهللا أصلللها مللن اآلب "كللل عمليللة تللأتى مللن اهلل إلللى الخليقللة، وتسلل
 .)عن ليس ثالث آلهة أللبابيوس( وتأتى إلينا من خالل االبن وتكتمل فى الروح القدس"

 عدة مرات: القديس أثناسيوسهذه العبارة قالها 
   .(5)الرسالة إلى سرابيون، الفصل  "اآلب يخلق كل األشياء من خالل الكلمة فى الروح القدس"

 ال أيضًا :وق

)الرسلالة الثالثلة إللى سلرابيون الفصلل  "اآلب يفعل كل األشياء ملن خلالل الكلملة فلى اللروح القلدس"
82.) 

عللن ه يوضللح كيفيللة مللنح الحيللاة مللن اهلل للخليقللة قاللله فللى حديثلل للقددديس أثناسدديوسويوجللد نللص جميللل  
 ألوهية الروح القدس:

يشترك )له دوره( فى عملية الخللق. ألن اآلب  من الواضح أن الروح )القدس( ليس مخلوقًا، ولكنه"
يخلللق كللل األشللياء مللن خللالل الكلمللة فللى الللروح )القللدس(؛ ألنلله حيثمللا يوجللد الكلمللة، فهنللاك الللروح 
أيضًا، واألشياء التى خلقت من خالل الكلملة تأخلذ قوتهلا الحيويلة )خارجلة( ملن اللروح ملن الكلملة. 

 "لمللة الللرب صللنعت السللموات وبنسللمة فيلله كللل قواتهللالللذلك ُكتللب فللى المزمللور الثللانى والثالثللون "بك
 .(5: 7الرسالة إلى سرابيون )

 

احلب األزىل املتبادل بني األقانيم الثالثة وهو صفة للجوهر اإلهلى ومع ذلك فهو حبسب 
  .اإلرادة احلرة لكل أقنوم

 عن هذا الحب األ لى بين األقانيم كتب القديس يوحنا الحبيب اإلنجيلى ما يلى:
 " َ(75: 7" )يو َوَقْد َدَفَع ُكلَّ َشْيٍء ِفي َيِدهِ  َاآلُب ُيِحبُّ ااِلْبن. 
 " َُّبوا َأْنُتمْ  اآلَب ُيِحبُّ ااِلْبنَ أَلن " )يو َوُيِريِه َجِميَع َما ُهَو َيْعَمُلُه َوَسُيِريِه َأْعَمااًل َأْعَظَم ِمْن َهِذِه ِلَتَتَعجَّ

5 :80). 
  (87: 23" )يوَكَما َأْحَبْبَتِني"ِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني َوَأْحَبْبَتُهْم 
  َِّذي "َأيَُّها اآلُب ُأِريُد َأنَّ َهؤاَُلِء الَِّذيَن َأْعَطْيَتِني َيُكوُنوَن َمِعي َحْيُث َأُكوُن َأَنا ِلَيْنُظُروا َمْجِدي ال

 (84: 23" )يوَتِني َقْبَل ِإْنَشاِء اْلَعاَلمِ أَلنََّك َأْحَببْ َأْعَطْيَتِني 
  ُفُهْم ْفُتُهُم اْسَمَك َوَسُأَعرِّ  ( 82: 23َوَأُكوَن َأَنا ِفيِهْم" )يو ِلَيُكوَن ِفيِهُم اْلُحبُّ الَِّذي َأْحَبْبَتِني ِبهِ "َعرَّ



12 

 

  (22: 2ُهَو َخبََّر" )يو ِفي ِحْضِن اآلبِ "ااِلْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو 
 اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي َهَذا ُهَو " د نهر األردن وعلى جبل التجلى كان َصْوٌت ِمَن السََّماَواِت َقاِئالً وعن

 .(5:  23و 23: 7ت " )مِبِه ُسِرْرتُ 
 (27: 2)كو "اْبِن َمَحبَِّتهِ َلى َمَلُكوِت إلَِّذي اْنَقَذَنا ِمْن ُسْلَطاِن الظُّْلَمِة َوَنَقَلَنا "ا. 

 

 عن هذه العالقة األزلية بين اآلب واالبن بقوله: الرسولى القديس أثناسيوستغنى قد و 
ليست من خارج، لكن اهلل نفسه  طبعًا كان منه تعبيره وصورته، ألن صورة اهللو  ،"والجوهر كائن

حتى يقدر  وبها.. يسر، كما قال االبن نفسه "كنت بهجته". متى لم تكن لآلب بهجة،ولدها، 
 يقول أن "الصورة هى من ال شئ"، وأن "اآلب لم يسر قبل والدة الصورة"إنسان أن يتجاسر و 

   . (80)المقالة الرابعة ضد األريوسيين الفقرة 

 

 ما يلى: القديس أثناسيوسمنذ األزل فكتب  فى حضن اآلب االبنأما عن كون 
)وثيقة االبن"بدًا من ألوهية أ"ألنه دومًا فى اآلب، فهو فى حضن اآلب، وحضن اآلب لم يخلو 

  (.8اإليمان الفقرة 
 :مبروسيوسأالقديس وكتب 

 الخاصة"حضن اآلب"، إذن، يجب أن يفهم بطريقة روحية، على أنه نوع من السكنى األعمق 
. حتى أيضًا بطن اآلب هو بطن روحى يسكن االبن دائماً  والتى فيهاطبيعته وبحب اآلب ب

 )أمبروسيوس عن البطاركة(. ولود"يخص هيكل داخلى يخرج منه االبن كما من بطن 
 

 صفات اهلل الجوهرية ومنها الحب يير مرتبطة بوجود الخليقة:
إن حب االبن لآلب أو حب اآلب لإلبن يير مرتبط بالخليقة ألن الحب هو صفة جوهرية فى اهلل 

  وصفات اهلل الجوهرية يير مرتبطة بالخليقة.
 (.25: 22الرسولى على ذلك فى تفسير لعبارة "كل ما لآلب هو لى" )يو القديس أثناسيوسوقد أكد 

 اً ئيقبل الخليقة، ويثبت أنه تقبل ش يئاً "ألنه إن كان المقصود هو الخليقة، فاآلب لم يكن يملك ش
قبل الخليقة كان له بالخليقة؛ لكن ليبعد هذا الفكر. ألنه كما أنه كائن قبل الخليقة، هكذا  ياً إضاف
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، 83: 22، ومتى 88: 20)على لوقا  ("25: 22هو ما نعتقد أن االبن أيضًا يملكه )يو و  ما له
 (.7الفقرة 

 االبن يرى اآلب ويعرفه:
 أن االبن يرى اآلب: القديس يوحنا اإلنجيلىكتب 

 (42: 2)يو "َهَذا َقْد َرَأى اآلبَ َلْيَس َأنَّ َأَحدًا َرَأى اآلَب ِإالَّ الَِّذي ِمَن اللَِّه. "
 (73: 5)يو "َأْبَصْرُتْم َهْيَئَتهُ آلُب َنْفُسُه الَِّذي َأْرَسَلِني َيْشَهُد ِلي. َلْم َتْسَمُعوا َصْوَتُه َقطُّ َواَل "ا

 لعبارة "هذا قد رأى اآلب" فى إنجيل يوحنا: فى تفسيره القديس كيرلس الكبيركتب 
يننا فقط، ولكن عن أعين "ألن الطبيعة اإللهية وغير المدركة قد انحجبت وانسحبت ليس عن أع

كل الخليقة: ألنه فى عبارة "ليس أحدًا" هو يتضمن كل األشياء، وفى إعالنه أنه هو وحده من 
لكن حيث اهلل وأنه رأى اآلب، يضع نفسه خارج الكل، بينما "ليس أحدًا" قد تفهم بمعنى إعالنى. 

فكيف ال يدركه بعد،  رؤيته، أنه مستقل عن الكل، وبينما لم يرى أحد اآلب، وهو وحده ال تفوته
هو وحده يرى اآلب ألنه هو ليس ضمن الكل، كواحد منهم، لكن خارجًا عنهم، بل وفوقهم؟.. 

: وعن حق نفهم عبارة "من اهلل" بمعنى من جوهر اآلب، فيما يخصه هو وحده.. عن من اهلل
وهكذا، لكونه غير  االبن بمعنى آخر وأصدق فإن كونه "من اهلل"  يبين أنه منه بحسب الطبيعة.

معدود ضمن الكل، لكن خارجًا عن الكل، وفوق الكل مع اآلب، فهو ال يشترك فى نقائص الكل 
سوف يراه بال شك فى أنه يستثنى عن المشابهة بهم، لكن لكونه مرتفعًا إلى طبيعة من ولده فهو 

 . الذى هو منه
ر: ومع اللسان أن يعبّ  ستطيع ياآلب أو ُيرى من اآلب، ال)االبن( لكن كيف وبأى طريقة، يرى 

 .)تفسير إنجيل يوحنا( "إلهيةذلك يجب علينا أن ندرك ذلك بطريقة 
 

القديس كتب فى تفسير إنجيل يوحنا وفى شرحه لعبارة "اآلب يحب االبن ويريه جميع ما هو يعمله" 
 ثم قال: اآلب يرى فى االبن خواصه الطبيعيةضمن ما كتب أن  الكبير كيرلس
لذلك قال "أنا فى أبى وأبى  .اآلب يرى االبن فى نفسه، وأيضًا االبن يرى اآلب فى نفسهاهلل و "

 .)تفسير إنجيل يوحنا( كون تصورها هنا بطريقة الهوتية"ي". لكن أن يرى وأن ُيرى البد أن فىّ 
 والقديس يوحنا ذهبى الفم يقول
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المالئكة وال رؤساء المالئكة. إن سألتهم "لكن ما هو اهلل فى الحقيقة، هذا لم يره األنبياء وال حتى 
سوف ال تسمعهم يجيبون بأى شئ يخص جوهره، إنما يرفعون "المجد هلل فى األعالى وعلى 

أو من الشاروبيم  اً ئي(. إن كنت تريد أن تتعلم ش24: 8الناس المسرة" )لو فى األرض السالم و 
السيرافيم سوف تسمع أغنيتهم الخفية عن قداسته أن "السماء واألرض مملوءتان من مجده" )إش 

ن سألت القوات العليا سوف تجد أن عملهم الوحيد هو تمجيد اهلل. "سبحوه" قال داود 7: 2 (. وا 
. كيف يمكن أما االبن فهو وحده يراه وأيضًا الروح القدس(. 8: 242"يا جميع جنوده" )مز 

 (.25)العظة  مخلوق أن يرى غير المخلوق؟"ألى 
ن منا يعرفون يأحد جوهره، كثير  "كما أن كثيرون رأوه فى حالة رؤيا مسموح لهم بها، لكن لم يرَ 

 .(25)العظة  "ال يعلم أحد جوهره إال المولود منهاهلل، لكن 
 ."اً ئيأما من هو فى حضنه فال يجهل ش"ألن من يرى ليس له المعرفة الدقيقة عن الهدف 

 

 وكتب كيرلس األورشليمى
، أليس مكتوبًا عن الصغار أن "مالئكتهم ينظرون وجه اهلل فى "ماذا إذن، سوف يقول البعض

إنما كيفما يحتملون هم أنفسهم.  السماء"؟ نعم، لكن المالئكة يرون اهلل ليس كما يراه هو )االبن(،
ألن يسوع نفسه قال "ليس أحدًا رأى اآلب إال الذى من اهلل، هذا قد رأى اآلب". المالئكة إذن 
يرون قدرما يحتملون، ورؤساء المالئكة قدرما يستطيعون: والعروش والقوات أكثر منهم لكن أقل 

ألن الروح يبحث : يعان أن يريانهفاالبن والروح القدس فقط هما اللذان يستطمن جدارته هو: 
 كل شئ ويعرف أعماق اهلل: وكذلك االبن الوحيد أيضًا، مع الروح القدس، يعرف اآلب بالكمال:
وهو يقول "ليس أحد يعرف اآلب إال االبن ومن أراد االبن أن يعلن له. ألنه يرى بالكمال، ويعلن 

 (.2)محاضرة تعليمية  حد"اهلل بواسطة الروح القدس بحسب القدر الذى يحتمله كل أ
 

 عن األريوسيين القديس أثناسيوس الرسولىويقول 
"إنهم متهورون حقًا، ويتبعون رغباتهم الشخصية، وال يخافون من تكوين آراء عن أمور تشتهى 

(، وهى أسمى منها كثيرًا، فى الطبيعة المرتبة. ألنه ماذا يوجد 28: 2بط 2المالئكة أن تراها )
، وال يقفون بأرجلهم، وال حتى ومع ذلك فإنهم ال يرونهن الشاروبيم والسيرافيم؟ أقرب إلى اهلل م
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، 83: 22، ومتى 88: 20)على لوقا  وهم حفاة األقدام، إنما بوجوه مغطاة يقدمون تماجيدهم"
  (.2الفقرة 

 

 التدبير الثالثوى:
 صح التعبير. فيقول الكتاب:اإليكونوميا )التدبير( تبين أن هناك نوع من المداولة بين األقانيم إن 

 .(82: 2)تك "اإِلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتَنا َكَشَبِهَنا َنْعَملُ َوَقاَل اهلُل: ""
 .(3: 22ُهَناَك ِلَساَنُهْم َحتَّى اَل َيْسَمَع َبْعُضُهْم ِلَساَن َبْعٍض" )تك َنْنِ ْل َوُنَبْلِبلْ َهُلمَّ "

اللغة العبرية كما هو الحال فى العربية، وبالتالى يكون الجمع والمعروف أن الجمع للتفخيم غير وارد فى 
 هنا عددى.

، أى باتفاق أقانيم الثالوث. فنحن نرنم فى تدبير الخالص هو تدبير ثالوثىومن المعروف الهوتيًا أن 
 قائلين: ثالثاءتسبحة نصف الليل فى ثيئوطوكية يوم ال

 لصنا"."ألنه بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس أتى وخ
 وكتب فى المزمور:

 .(22: 77)مز "َفِإَلى اأَلَبِد َتْثُبُت. َأْفَكاُر َقْلِبِه ِإَلى َدْوٍر َفَدْورٍ  ُمَؤاَمَرُة الرَّبِّ َأمَّا "
 :القديس أثناسيوس الرسولى وكتب

بينما فى التدبير حسب مسرة اآلب  ،ابن اآلببالفعل بل فى الجوهر هو  مصنوعًا،االبن ليس "
، الفقرة 24)المقالة الثانية ضد األريوسيين الفصل  "ون كإنسانصنع من أجلنا وتكّ  ،الصالحة

22.) 
 


